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Zakład Pogrzebowy
Niebieski
ul. Andersa 146, Wałbrzych

tel. 74 843 58 67
– czynny całą dobę
www.zakladniebieski.pl
- W następstwie twitterowego wpisu Wiceministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Macieja Wąsika w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje nt. wydarzeń w Wałbrzychu,
które miały miejsce w sobotę 27
czerwca. „Policja zatrzymała w
Wałbrzychu dwóch strażników
miejskich.
Nieumundurowani
strażnicy zrywali plakaty i banery
Andrzeja Dudy. W ich nieoznakowanym pojeździe znaleziono ok.
30 zerwanych banerów. Zeznali,
że robili to na polecenie przełożonych” - napisał Minister Maciej
Wąsik 27 czerwca o godz. 19.41.
Skutkiem sześciu powyższych,
nieprawdziwych informacji zawartych w czterech zaledwie
zdaniach były sensacyjne doniesienia medialne nt. rzekomego
„skandalu”, „bulwersujących zdarzeń” i złamania ciszy wyborczej
w Wałbrzychu. W rzeczywistości
Policja nie zatrzymała żadnego
strażnika ani pracownika Straży
Miejskiej w Wałbrzychu. Materiały wyborcze nie były „zrywane”,
co miało sugerować rozmyślne
niszczenie, a jedynie usuwane z
miejsc, w których umieszczanie
ich jest prawnie niedozwolone.
Czynności tych nie dokonywali
„nieumundurowani strażnicy”,
lecz pracownicy cywilni Straży Miejskiej w asyście strażnika
miejskiego. Usuwane banery
nie należały też tylko do komitetu wyborczego Andrzeja Dudy,
ale także do dwóch innych komitetów. Wreszcie, nie zostały
znalezione w „nieoznakowanym
pojeździe”, tylko udostępnione
policji w siedzibie Straży Miejskiej,
gdzie były zdeponowane. Wiarygodność twittu Ministra ostatecznie podważa także powołanie się
na treść zeznań strażników”, jako
że przesłuchano ich dopiero kilka
godzin… po opublikowaniu wpisu. Zakładamy, że upublicznienie
nieprawdziwych i zniesławiających pracowników Straży Miejskiej informacji, a w zamierzeniu
także ich przełożonych, nastąpiło w wyniku wprowadzenia
Ministra Macieja Wąsika w błąd.
W takiej sytuacji oczekujemy, że
równie publicznie wskaże ich

źródło i przeprosi za ich rozpowszechnianie. W przeciwnym
wypadku - w kontekście twierdzeń o zatrzymaniu strażników i
powołania się na treść ich zeznań
jeszcze przed przesłuchaniem mamy prawo traktować ten wpis
nie jako informację, lecz swoistą
instrukcję postępowania dla Policji w tej sprawie. Zauważamy, że
usunięcie rozpowszechnianych
sprzecznie z prawem materiałów
wyborczych, było także ustawowym obowiązkiem Policji, o
czym stanowi przepis art. 110 §
5 Kodeksu wyborczego. Policja
obowiązku tego nie zrealizowała. Właściwe komitety wyborcze
zostaną więc obciążone kosztami
wykonania tych czynności Straż
Miejską. Oczekujemy natomiast,
że prowadzone przez Policję
postępowanie doprowadzi przynajmniej do ustalenia bezpośrednich sprawców umieszczenia
materiałów wyborczych w miejscach niedozwolonych, co stanowi wykroczenie z art. 495 Kodeksu wyborczego – pisze Edward
Szewczak, Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
(pisownia oryginalna).
Podobnej treści list do ministra Wąsika wysłała Sylwia
Bielawska, zastępca prezydenta Wałbrzycha. Z kolei radny
miejski Jerzy Langer napisał list
otwarty do prezydenta Wałbrzycha (pisownia oryginalna):
27 czerwca 2020 roku, osobiście byłem świadkiem naruszenia ciszy wyborczej w kampanii
wyborczej na prezydenta RP, polegającej na zdejmowaniu banerów ubiegającego się o reelekcję
Prezydenta Andrzeja Dudy. Zaznaczam, że zdarzenie to miało
miejsce na terenie należącym do
PKP. Aktu tego dokonało trzech
mężczyzn, jak później ustaliła
to Policja, będących funkcjonariuszami wałbrzyskiej Straży
Miejskiej, poruszających się nieoznakowanym samochodem, w
którym było kilkadziesiąt banerów wyborczych. Podczas mojej
interwencji mężczyźni nie chcieli
udzielić mi informacji; dlaczego
to robią, na czyje zlecenie lub
polecenie, czy są pracownikami
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Wałbrzyska wojna
banerowa

Jak już informowaliśmy na łamach Tygodnika DB 2010, dzień przed pierwszą turą wyborów prezydenta RP opinię publiczną
rozgrzała informacja o usuwaniu banerów kandydatów na ten urząd przez Straż Miejską w Wałbrzychu. O sprawie informował
między innymi - za pośrednictwem mediów społecznościowych - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej
Wąsik. Władze Wałbrzycha domagają się od wiceministra sprostowania nieprawdziwych - ich zdaniem – informacji
i przeprosin. Z kolei Jerzy Langer, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha z PiS i członek wałbrzyskiego komitetu poparcia
urzędującej głowy państwa, w liście otwartym do prezydenta Romana Szełemeja zarzuca przedstawicielom magistratu
kłamstwo i domaga się szczegółowych wyjaśnień sprawy.

PKP lub innej instytucji. Ponadto próbowano mi uniemożliwić
mi zrobienia zdjęć dokumentujących to zdarzenie. Ponownie
widziałem tych funkcjonariuszy
na terenie parkingu przy sklepie
meblowym Bodzio, przy ulicy
Wieniawskiego.
W konferencji prasowej zorganizowanej przez Pana Edwarda Szewczaka rzecznika prasowego Urzędu Miasta, która miała
miejsce na wałbrzyskim Rynku w
dniu 01.07.2020, uczestniczył Ryszard Błażnik kierownik Centrum
Sterowania Ruchem w Wałbrzychu, były Komendant Miejski
Policji. Nie uczestniczył w niej
Komendant Straży Miejskiej Pan
Kazimierz Nowak. Podczas tej
konferencji przekazano wiele nie
prawdziwych informacji, skrytykowano działania Policji oraz
wiceministra MSWiA Macieja
Wąsika. Były policjant stwierdził,
że „tak na prawdę nikt nie przekroczył kompetencji, a tym bardziej nie złamał prawa (mówię
o strażnikach miejskich) wręcz
przeciwnie, zachowali się oni
modelowo”.
Panie Prezydencie, wzywam
Pana do osobistego, publicznego ustosunkowania się do
kompromitującego nasze Miasto incydentu oraz odpowiedź
na pytania, które nurtują opinię
publiczną nie tylko Wałbrzycha.
Jest Pan zwierzchnikiem wszystkich służb miejskich, jest Pan też
znany z tego, że osobiście nadzoruje Pan wykonanie wydawanych przez siebie poleceń.
Dlatego pytam Pana czy
wydał Pan polecenie przeprowadzenia opisanej wyżej akcji?
Jeżeli nie Pan to kto?
Ponadto wymagają pilnego
wyjaśnienia następujące kwestie:

1. Dlaczego Komendant Straży
Miejskiej nie zajął do tej pory
stanowiska na temat czynności podjętych przez podległych mu funkcjonariuszy i
pracowników? Dlaczego nie
uczestniczył w wymienionej
wyżej konferencji prasowej,
poświęconej działalności formacji, którą kieruje?
2. Czy Straż Miejska jest podległa kierownikowi Centrum
Sterowania Ruchem? Jeżeli
nie to dlaczego Pan Ryszard
Błażnik występuje w roli rzecznika Straży Miejskiej? Jaką rolę
w akcji zrywania banerów
miał Pan Ryszard Błażnik? Czy
prawdą jest, że instruował on
funkcjonariuszy Straży Miejskiej podczas akcji zrywania
banerów wyborczych?
3. Dlaczego
Pan
Edward
Szewczak rzecznik prasowy
Urzędu Miasta przekazuje
nieprawdziwą
informację,
twierdząc, że wszystkie komitety wyborcze otrzymały

z UM wykaz miejsc przeznaczonych do eksponowania
materiałów wyborczych.
4. Dlaczego wałbrzyska Straż
Miejska narusza Ustawę o
strażach gminnych, której
Art. 21.1. stanowi: „Strażnik podczas wykonywania
czynności służbowych jest
obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz
emblemat gminny.”
5. Na jakiej podstawie prawnej
funkcjonariusze Straży Miejskiej przebywali i podejmowali czynności na terenie PKP?
6. Dlaczego zostały naruszone
przepisy Kodeksu wyborczego, Art. 109. § 3. - Materiały
wyborcze podlegają ochronie
prawnej. Dlaczego w Wałbrzychu, w przeciwieństwie do
innych gmin, UM nie informuje komitetów wyborczych o
naruszeniu prawa przez wolontariuszy rozpowszechniających materiały wyborcze?

7. Rzecznik prasowy UM oraz
Pan Ryszard Błażnik kierownik Centrum Sterowania
Ruchem, w oświadczeniach
oraz podczas wspomnianej
wyżej konferencji prasowej,
przywoływali
wielokrotnie
zapisy Kodeksu wyborczego, Art. 110. § 5. „Policja lub
straż gminna jest obowiązana
usuwać na koszt komitetów
wyborczych plakaty i hasła
wyborcze, których sposób
umieszczenia może zagrażać
życiu lub zdrowiu ludzi albo
bezpieczeństwu mienia bądź
bezpieczeństwu w ruchu
drogowym.” Zwracam się
do Pana o ujawnienie dokumentacji i wskazania miejsc
w których były eksponowane
banery Prezydenta Andrzeja
Dudy, w sposób zagrażający
życiu, zdrowiu ludzi lub bezpieczeństwu mienia bądź
bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
(RED)
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Prawo w pigułce: spadek - działanie w imieniu
małoletniego
Małoletnim, w myśl polskiego prawa, jest osoba, która
nie ukończyła 18 roku życia.
Małoletni nie może jeszcze
działać w pełni samodzielnie i
w jego imieniu działają przedstawiciele ustawowi, którymi
najczęściej są rodzice. Przepisy
prawa rodzinnego nakazują rodzicom uzyskanie zgody sądu
opiekuńczego na dokonanie
niektórych czynności związanych z rozporządzaniem majątkiem małoletniego dziecka, w tym również czynności
związanych z dziedziczeniem.
Kiedy powinniśmy zwrócić się
do sądu o udzielenie zgody na
dokonanie czynności w imieniu małoletniego? Najprościej
mówiąc wtedy, gdy dana czynność może zagrażać interesom
majątkowym
małoletniego.
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co do zasady, nie stanowi zagrożenia
dla majątku dziecka. Dzieje się
tak dlatego, że przy przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem
inwentarza, za długi spadkowe odpowiada się do wartości
odziedziczonego spadku. Ponieważ przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie

może wywołać straty w majątku dziecka, Sąd Najwyższy
uznał, że taki sposób
przyjęcia
spadku
nie wymaga uzyskania przez rodziców,
jako przedstawicieli
ustawowych małoletniego, uprzedniej
zgody sądu (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25
lutego 2015 r. sygn.
akt IV CSK 304/14).
Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy
rodzice chcą podjąć,
w imieniu małoletniego, decyzję o odrzuceniu spadku lub
o przyjęciu spadku
wprost. W obu przypadkach muszą oni
wcześniej wystąpić
o zgodę na takie
działanie do sądu
opiekuńczego. Dzieje się tak dlatego,
że przyjęcie spadku
wprost oznacza ponoszenie,
przez małoletniego, pełnej
odpowiedzialności również za
wszystkie długi spadkowe. Od-

rzucenie zaś spadku powoduje
całkowite wyłączenie małoletniego od dziedziczenia. Oba
przypadki potencjalnie mogą
REKLAMA

mieć
znaczący
wpływ na sytuację
majątkową małoletniego, stąd niezbędne jest uzyskanie
uprzedniej zgody
sądu.
Niestety,
uzyskanie takiej zgody
sądu opiekuńczego,
choć konieczne, nie
jest
wystarczające do zakończenia
sprawy związanej
z
dziedziczeniem
przez małoletniego. Udzielona przez
sąd zgoda nie jest
oświadczeniem (np.
o odrzuceniu spadku) ani nie zastępuje takiego oświadczenia. Zgoda sądu
jest bowiem tylko i
wyłącznie upoważnieniem dla rodziców małoletniego,
do złożenia w jego
imieniu oświadczenia
spadkowego,
o określonej treści. Częstym
błędem popełnianym przez
rodziców jest uznanie, że samo
wystąpienie do sądu i uzyskanie zgody np. na odrzucenie
spadku wyczerpuje temat. Jest
jednak inaczej. Przedstawiciel
ustawowy małoletniego po
uzyskaniu zgody sądu powinien, w imieniu małoletniego,
złożyć stosowne oświadczenie
przed sądem lub notariuszem.
Termin na odrzucenie spadku, przez małoletniego, jest
taki sam jak dla osób dorosłych
– sześć miesięcy od chwili, gdy
małoletni został powołany
do spadku. Termin ten rozpoczyna bieg w momencie,
gdy wiadomość o powołaniu
do spadku małoletniego powziął przedstawiciel ustawowy małoletniego. Najczęściej
jest to więc chwila, gdy jeden
z rodziców odrzuca spadek i
jego miejsce zajmuje dziecko. Trzeba również pamiętać,
że założenie sprawy sądowej,
w celu uzyskania zgody sądu,
nie wstrzymuje biegu tego
terminu, gdyż termin nie jest
liczony od daty uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego. Sześciomiesięczny termin
uważa się jednak za zachowany nawet, jeżeli już minął, gdy rodzic niezwłocznie,
po uzyskaniu prawomocnej
decyzji sądu, złoży w imieniu małoletniego stosowne
oświadczenie (Uchwała Sądu
Najwyższego Izba Cywilna z
dnia 22 maja 2018 r. sygn. akt
III CZP 102/17).
Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów
Czwakiel i Wspólnicy
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Kręgielnia OSiR Świebodzice
zaprasza
Do naszej kręgielni można przyjść
całą rodziną i świetnie bawić się
nawet z małymi dziećmi
Posiadamy tubę
ochronną na bandy
boczne dla dzieci,
która zabezpiecza
kule przed spadkiem
do rynny w czasie gry
Mamy również rampę
w kształcie słonia
dla dzieci, która
zapewnia bardziej
precyzyjne rzuty

Godziny otwarcia:
pon. - pt. od 15:00 do 22:00,
weekendy i święta od 12:00 do 22:00
Świebodzice, ul. Rekreacyjna 1
Telefon kontaktowy: 667 404 051

Raport
z Gminy Mieroszów
Pociągiem do Czech

• Koleje Dolnośląskie wznowiły
kursowanie pociągów na trasie
Wrocław Główny - Mieroszów
– Adrspach. Do 29 sierpnia
2020 r. w obie strony będą po
dwa kursy. Pociąg "Skalne Miasto" będzie rozpoczynał bieg
na stacji Wrocław Główny o
godz. 6:35, a z kolejnych stacji
będzie odjeżdżał: Wałbrzych
Główny 7:59 - Boguszów Gorce
Wschód 8:05 - Mieroszów 8:25
- Mezimesti 8:39 - Teplice nad
Metują 8:59 - Adrspach 9:11.
Drugi kurs będzie rozpoczynał
się na stacji Wałbrzych Główny o godz. 16:36, a z kolejnych
stacji pociąg będzie odjeżdżał:
Boguszów Gorce Wschód
16:42 - Mieroszów 17:03 - Mezimesti 17:16 - Teplice nad
Metują 17:57 - Adrspach 18:09.
Z Adrspachu pierwszy pociąg
będzie odjeżdżał o godz. 9:14
przez: Teplice nad Metują
9;43 - Mezimesti 9:59 - Mieroszów 10:14 - Boguszów Gorce Wschód 10:34 - Wałbrzych
Główny 10:40, a drugi, dłuższy
kurs zaplanowano na godz.
18:49 przez Teplice nad Metują
19:07 - Mezimesti 19:20 - Mieroszów 19:35 - Boguszów Gorce Wschód 19:55 - Wałbrzych
Główny 20:05 - Wrocław Główny 21:17.

Zagospodarowanie
Suchawy

• Gmina Mieroszów pozyskała
dofinansowanie na realizację
projektu „Rozwój potencjału
przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt przewidywał
wykonanie i montaż wiaty

drewnianej wraz z wyposażeniem, wykonanie stojaków na
rowery oraz ławek drewnianych w pobliżu szczytów Suchawa oraz Waligóra, a także
Schroniska PTTK Andrzejówka.
Zostaną także wykonane materiały informacyjno-promocyjne
w języku polskim i czeskim:
przewodnik turystyczny zawierający atrakcje turystyczne
na pograniczu polsko-czeskim oraz adresy miejsc noclegowych znajdujących się w
Gminie Mieroszów; mapa turystyczna oraz pocztówki promujące walory przyrodnicze i
kulturowe pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi
17 183,34 euro.

Nowy chodnik

• Trwają roboty drogowe przy
Publicznej Szkole Podstawowej
w Kowalowej. Powstaje tam
nowy chodnik, który poprawi
bezpieczeństwo uczniów, rodziców i mieszkańców.

Dla strażaków

• Gmina Mieroszów odebrała
promesę na zakup nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mieroszowie. Nowy
wóz bojowy będzie finansowany z następujących źródeł:
środki własne oraz samorządowe – 200 tys. zł, dotacja budżetowa z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego – 275
tys. zł, środki finansowe z ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji – 285 tys. zł.
Nowy pojazd zostanie kupiony
do końca 2020 r.
(RED)
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Były burmistrz BoguszowaGorc na wolności
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił tymczasowy areszt dla Jacka C. – byłego burmistrza
Boguszowa – Gorc. 7 czerwca 2020 r. – podczas referendum - mieszkańcy miasta zadecydowali
o usunięciu go ze stanowiska burmistrza.

Na zdjęciu od lewej: starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, odwołany burmistrz Boguszowa-Gorc Jacek C.
i jego były zastępca Sebastian Drapała.
REKLAMA

Przypomnijmy: burmistrz
Boguszowa – Gorc Jacek C.
został aresztowany 19 grudnia
2018 roku. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy w grudniu
2019 r. skierowała do sądu
akt oskarżenia w tej sprawie.
Prokurator oskarżył Jacka C. o
popełnienie czterech czynów
polegających na przyjęciu korzyści majątkowej, płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na wpływy organach
podatkowych w zamian za
korzyść majątkową oraz działaniu na szkodę Gminy Boguszów – Gorce i wyrządzenie jej
szkody w wielkich rozmiarach
w kwocie ponad 4 mln złotych
poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż
nieruchomości. Jacek C. nie
przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Kolejne
zarzuty prokurator postawił
Jackowi C. w kwietniu 2020 r.
– Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, złożone
przez byłego wiceburmistrza,
o możliwości popełnienia
przestępstwa. Zostało w tej
sprawie wszczęte śledztwo,
a zebrany w jego toku materiał pozwolił na postawienie
Jackowi C. nowego zarzutu:
przekroczenia uprawnień w
celu uzyskania korzyści majątkowej. Ma to związek z
wydaniem przez niego – jako
tymczasowo aresztowanego
burmistrza – trzech zarządzeń:
w sprawie odwołania zastępcy burmistrza, powołania
nowego zastępcy burmistrza
oraz nadania mu upoważnienia w sprawie wyrażania woli
w imieniu Gminy Boguszów
– Gorce. Jacek C. został przesłuchany na okoliczność postawienia mu tego zarzutu, ale
nie przyznał się do winy, złożył
jednak wyjaśnienia, które będziemy weryfikowali w toku
dalszego postępowania – mówił wówczas Tomasz Orepuk,
rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy.
W czerwcu 2020 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy przedłużył
Jackowi C. areszt o kolejne trzy
miesiące, ale po zaskarżeniu
tej decyzji przez obrońcę byłego burmistrza, Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu uchylił areszt i 3
lipca 2020 r. Jacek C. odzyskał
wolność i przed sądem będzie
odpowiadał z wolnej stopy.
(RED)

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

Ogłasza przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż
nieruchomości z zasobów mienia komunalnego
1. Działka nr 903/2 o pow. 1240 m2, położona w obrębie III Lubawki - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A5-1 MN/MP/U. Cena
wywoławcza nieruchomości wynosi - 54.550,00 zł. Wadium w wys. 5 %
tj. 2.728,00 zł.- I przetarg.
2. Działka nr 681/2 o pow. 1198 m2, położona w obrębie II Lubawki - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A3-1 MN/U. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 61.000,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj.
3.050,00 zł.- II przetarg.
Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2020 r. na konto
Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Przetargi odbędą się w dniu 11 sierpnia 2020r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka.
Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
Urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.
Z regulaminem przetargu oraz z dodatkowymi informacjami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Geodezji
i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, tel. kom.
516 318 126, 516 318 335.

Zamknięta ul. Długa
- W związku z kolejnym
etapem prac przy budowie
obwodnicy Wałbrzycha, zamknięta dla ruchu została
ulica Długa od skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego do
tzw. ronda Tesco. Spowodowało to spore zmiany w
przebiegu tras autobusów
łączących Piaskową Górę z
Podzamczem – informuje
Roman Szełemej, prezydent
Wałbrzycha.
- Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu (etap
II), polegającej na tymczasowym zamknięciu ul. Długiej
na odcinku od skrzyżowania z
ulicami Łączyńskiego i Szczawieńskiej do skrzyżowania z ul.
Makuszyńskiego, ma na celu
umożliwienia pełnej przebudowy przepustu P3 na potoku
Szczawnik. Zmianie ulegnie
geometria skrzyżowania ulic
Łączyńskiego i Szczawieńskiej
ze skrzyżowania typu rondo
na skrzyżowanie trójwlotowe
z uprzywilejowaniem ulic Łączyńskiego i Szczawieńskiej na
relacji Podzamcze – Tesco. Dodatkowo wprowadzone zostanie oznakowanie wskazujące
objazdy do Szczawna-Zdroju/
Piaskowej Góry. Ruch pieszych
na relacji ul. Długa – ul. Szczawieńska będzie się odbywał
po odcinku gruntowego ciągu
pieszego wyznaczonego na
potrzeby zamknięcia ul. Długiej – informuje kierownictwo
budowy obwodnicy.
Całkowite zamknięcie dla
ruchu kołowego ul. Długiej na
odcinku od ul. Topolowej do ul.
Łączyńskiego, spowoduje następujące zmiany w układach
tras linii komunikacyjnych:
- linia A, dojeżdżając z
Podgórza do Piaskowej Góry

(przystanek
Broniewskiego
Piaskowa Góra) autobusy
skierowane zostaną przez ul.
Długą, Wrocławską, Gagarina, następnie lewoskręt w ul.
Wieniawskiego do Podzamcza, trasa poprowadzi wokół
al. Podwale, z powrotem do ul.
Gagarina, Wrocławskiej przez
ul. Długą do ul. Głównej na
Piaskowej Górze;
- linia C, dojeżdżając ze
Śródmieścia do Piaskowej
Góry (przystanek Broniewskiego Piaskowa Góra) autobusy
skierowane zostaną przez ul.
Długą, Wrocławską, Gagarina,
na wprost do przystanku a.
Podwale – Forteczna, dalej do
przystanku al. Podwale Husarska następnie lewoskręt w ul.
Wieniawskiego do ul. Gagarina, Wrocławskiej przez ul. Długą do ul. Głównej na Piaskowej
Górze;
- linia 8, autobusy poruszające się ze Szczawna Zdroju w
kierunku Szczawienka z Piaskowej Góry skierowane zostaną
przez ul. Długą i Wrocławską
do Lubiechowa lub Zamku
Książ /bez obsługi osiedla Podzamcze), w drodze powrotnej
podobnie tj. ze Szczawienka
przez ul. Długą do Piaskowej
Góry;
- linia 9, nastąpi całkowita
zmiana układu trasy, autobusy kursować będą z Piaskowej
Góry (ul. Sokołowskiego) przez
ul. Broniewskiego, Długą, Wrocławską, Uczniowską, do Szczawienka;
- linia 1, na czas objazdu zawieszone zostanie funkcjonowanie połączenia.
Tymczasowa organizacji ruchu na ul. Długiej ma obowiązywać do 15.09.2020 r.
(RED)
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Przygoda z wędkarstwem

Raport z Gminy Głuszyca

Blisko 80 młodych wałbrzyszan odebrało zezwolenia
Polskiego Związku Wędkarskiego podczas finału akcji zorganizowanej przez Wałbrzyską
Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park. Wydarzenie z
udziałem rodzin uczestników
odbyło się przy malowniczo
położonym stawie w okolicy
Karczmy Góralskiej w Dziećmorowicach.
„Zacznij przygodę z wędkarstwem” to akcja zorganizowana
przez WSSE wspólnie z Państwową Strażą Rybacką we Wrocławiu
i Polskim Związkiem Wędkarskim.
Pod koniec czerwca w siedzibie
strefy obyło się szkolenie dla
dzieci w wieku 6-14 lat, dotyczące zasad połowu ryb, m.in. sposobie przygotowania stanowiska,
gatunkach chronionych oraz
bezpiecznym zachowaniu przy
zbiornikach wodnych. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik

Głuszyca otworzy
odkryty basen

otrzymało prawo
do łowienia na
wodach PZW pod
opieką osoby dorosłej posiadającej
kartę wędkarską.
Podczas finału akcji młodym
uczestnikom wręczono legitymacje
PZW oraz zestawy
początkującego
wędkarza. Zezwolenia i upominki
przekazał
dzieciom wiceprezes
wałbrzyskiej strefy Kamil Zieliński w obecności Michała Dworczyka, szefa kancelarii Prezesa
Rady Ministrów oraz patronów
wydarzenia – wicewojewody
Jarosława Kresy i wicemarszałka
Grzegorza Macko.
- Dosłownie i w przenośni:
Strefa daje wędkę, a nie rybę.
Bardzo nas cieszy, że u progu

rozpoczynających się wakacji
tak wielu młodych ludzi wzięło
udział w akcji ”Zacznij przygodę
z wędkarstwem”. Po uzyskaniu
zezwolenia, dzieci będą mogły
aktywnie spędzać czas i rozwijać
pasję wędkarską - podsumował
Kamil Zieliński, wiceprezes WSSE
Invest-Park.

Odnowią kuchnię

• Gmina Głuszyca dostała
wsparcie w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”
w latach 2019-2023. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na remont kuchni
w Szkole Podstawowej nr 3
oraz na zakupu wyposażenia
kuchni oraz stołówki.

• Trwają ostatnie prace przygotowawcze do otwarcia
obiektu kąpielowego w Głuszycy. - Przypominamy, że
nadal mamy stan epidemii i
obowiązują nas wszystkich
dodatkowe obostrzenia sanitarne. Apeluję, by nie wchodzić na teren obiektu i nie
kąpać się w wodzie, która jest
uzdatniana – mówi Sabina
Jelewska, dyrektor Centrum
Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy,
które zarządza obiektem. W
lipcu można także korzystać
z krytej pływalni Delfinek
przy Szkole Podstawowej nr
3 w Głuszycy. Do 31.07.2020
r. Delfinek w poniedziałki i
wtorki będzie nieczynny, a w
pozostałe dni będzie czynny
od godziny 12.00 do 20.00

(KZ)

(MC)

Ławeczka Stanisława
Michalika

• Zarząd Fundacji Orlen przekazał Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Głuszycy darowiznę w wysokości 5 tys. zł na realizację
projektu „Tu jest mój dom” Ławeczka Stanisława Michalika - Propagatora Lokalnej
Kultury w ramach III edycji
programu „Moje miejsce
na Ziemi”. Głuszycki projekt

(RED)

zostanie w całości sfinansowany ze środków Fundacji
Orlen. - Dzięki darczyńcym
w siedzibie głuszyckiej instytucji kultury powstanie
ławeczka wraz z tablicą informacyjną upamiętniające
postać śp. Stanisława Michalika – regionalisty, miłośnika
lokalnej kultury i historii,
autora wielu publikacji na
temat historii Głuszycy i
Ziemi Wałbrzyskiej. Realizacja zadania rozpocznie się
we wrześniu br. Wspierać
je będą mieszkańcy, m.in.
studenci głuszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Projekt zakończy wieczór
autorski poświęcony twórczości zmarłego poety i pisarza Stanisława Michalika
– dodaje dyrektor CK-MBP
w Głuszycy Sabina Jelewska,
koordynator zadania.
(MC)
REKLAMA

Oaza Seniora zaprasza
1 lipca 2020 r. przy ul. Hetmańskiej 5g w wałbrzyskiej
dzielnicy Podzamcze, swoje podwoje otworzył Dom
Dziennego Pobytu Oaza
Seniora. – Nasz dom otworzyliśmy w nowej, pandemicznej rzeczywistości, z
zachowaniem zasad higienicznych
opublikowanych
przez Ministerstwo Zdrowia
– wyjaśnia Ewa Mizgalska,
prezes Fundacji Na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
Feniks w Wałbrzychu.
- Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, codziennie mierzymy temperaturę ciała przybywających podopiecznych. Jesteśmy zaopatrzeni w płyn do
dezynfekcji rąk i wyposażenia
domu, dezynfekcja przeprowadzana jest po każdych zajęciach, a płyn do dezynfekcji rąk
dostępny jest w każdym momencie. Obiad jest podawany
w naczyniach jednorazowych
z jednorazowymi sztućcami, a
personel domu zaopatrzony
jest w przyłbice ochronne – wylicza prezes Ewa Mizgalska.
Dom Dziennego Pobytu
Oaza Seniora czynny jest od
godz. 7.00 do 17.00 w dni powszednie. Podopieczni mogą
skorzystać z odpłatnego transportu.
- Dysponujemy samochodem, który przywiezie państwa
do Oazy Seniora i odwiezie do
domu. Podopieczni mogą również przybyć do Oazy Seniora
własnym transportem lub w
inny odpowiadający im sposób. Prosimy dotrzeć do nas na
godzinę 9:00, ponieważ wtedy

rozpoczyna się terapia zajęciowa. Jesteśmy wyposażeni
w gry towarzyskie, dysponujemy możliwością tworzenia

własnych prac plastycznych,
np. obrazów itp. Zatrudniony
przez nas terapeuta zajęciowy
zadba o odpowiedni poziom

zajęć. Po terapii zajęciowej i
krótkiej przerwie, zajmie się
Państwem doświadczony rehabilitant. Dom Oaza Seniora

DZIENNY DOM POBYTU
OAZA SENIORA
Z pasją pomagamy Ludziom

1 lipca 2020 r. uruchomiliśmy Dzienny Dom Pobytu
dla osób starszych. Pobyt od godziny 7.00 do godz. 17.00
W naszej placówce:
• zajmie się Tobą wykwaliﬁkowany personel,
• zjesz obiad/catering,
• codziennie będziesz uczestniczyć w terapii zajęciowej,
ćwiczeniach usprawniających pamięć, gimnastyce
i relaksacji,
• codziennie będziesz mógł skorzystać z fotela
masującego, rowerka i rehabilitacji usprawniającej
(indywidualnie dostosowanej do możliwości
podopiecznych),
• będziesz mógł skorzystać z możliwości przywiezienia
i odwiezienia do domu
Zapisy na stronie www.fundacja-feniks.org.pl w formularzu
„zgłoś chęć uczestnictwa” lub telefonicznie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
KONTAKT: ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych, tel. 663 171 113
www.fundacja-feniks.org.pl, e-mail: fundacjafeniks@vp.pl

jest wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, natomiast zajęcia
rehabilitacyjne będą dostosowane do Państwa możliwości
i chęci. Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi, rotorami i
innym sprzętem rehabilitacyjnym oraz materacem do masażu ciała. Po zajęciach rehabilitacyjnych i przerwie można
skorzystać z obiadu w formie

•
•
•
•
•
•
•

cateringu. Serdecznie zaprasza
do niezobowiązującej wizyty
w Domu Dziennego Pobytu
Oaza Seniora i zapoznaniem
się z jego wyposażeniem, personelem i warunkami pobytu.
Nasz personel chętnie Państwa
oprowadzi i odpowie na pytania – dodaje prezes Fundacji
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu.

Organizacja usług opiekuńczych
w Dziennym Domu Pomocy Oaza Seniora:
7:00 do 8:00 transport podopiecznych miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pomocy samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych
8:00 do 9:00 śniadanie
9:30 do 11:30 zajęcia z zakresu terapii zajęciowej
12:00 do 14:00 ćwiczenia usprawniające i rehabilitacja
14:30 do 15:30 obiad
15:30 do 16:00 odpoczynek i przygotowanie podopiecznych do powrotu do miejsca zamieszkania
16:00 do 17:00 transport podopiecznych z Domu Dziennego Pobytu do miejsca zamieszkania.
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Remont ul. Niepodległości
Trwa remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu. Naprawiana jezdnia będzie
po zakończeniu prac nie tylko równa, ale też bezpieczna i ekologiczna. Kierowcy
wyjeżdżający z Wałbrzycha w stronę Mieroszowa napotkają na utrudnienia.

Trwa remont ul. Niepodległości - od skrzyżowania z ul.
Wylotową, w kierunku wyjazdu z miasta. Docelowo nowa
nawierzchnia zostanie położona na prawie 900 - metrowym
odcinku. Na razie prace prowadzone są na fragmencie jezdni.
Ruchem steruje sygnalizacja
świetlna.

- Poza wymianą nawierzchni, na remontowanym odcinku
wymienione zostaną krawężniki oraz wykonana będzie
renowacja sieci kanalizacji
deszczowej, czyli wymiana
tzw. wpustów i przykanalików
- mówi Andrzej Piękny, główny specjalista ds. inwestycji i
remontów w Zarządzie Dróg,

Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Razem dla dobra
kierowców

Naprawiany fragment ul.
Niepodległości jest mocno
zniszczony. To bowiem droga
krajowa nr 35, prowadząca do
przejścia granicznego z CzeREKLAMA

chami w Mieroszowie. Każdego dnia przejeżdżają nią tysiące aut. Także tędy surowiec z
Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej transportują do bocznicy
kolejowej Kopalnie Surowców
Skalnych w Bartnicy. I to właśnie KSS Bartnica i miasto Wałbrzych wzięły na siebie wspólny ciężar remontu tej krajowej
drogi. Nie po raz pierwszy: to
już ósma w ostatnich latach
inwestycja drogowa związana
z ul. Niepodległości i i jej okolicami, prowadzona wspólnie
przez miasto i KSS Bartnica lub
finansowana przez kopalnię.
Naprawione zostały już m.in.
ul. Tunelowa i Gdańska, część
ul. Wałbrzyskiej i trzy odcinki
ul. Niepodległości. Obecnie remontowany jest czwarty fragment ul. Niepodległości.
- Do takich inwestycji nie
obligują nas żadne przepisy,
ale jesteśmy firmą społecznie
odpowiedzialną, dlatego po
raz kolejny zdecydowaliśmy
się partycypować w kosztach
prowadzonego przez miasto
remontu - mówi Jakub Madej,
prezes KSS Bartnica.
Spółka zobowiązała się dostarczyć bezpłatnie wszystkie
kruszywa i masy bitumiczne do
nowej drogi. I to takie, dzięki
którym po naprawie jezdnia
będzie nie tylko równa, ale też
poprawiająca bezpieczeństwo
kierowców i ekologiczna.

Nowocześnie i
bezpiecznie

Tarcza antykryzysowa
– zmiany we wnioskach
i umowach
W związku ze zmianą przepisów prawa
w zakresie tarczy antykryzysowej zapraszamy
do zapoznania się z nimi na stronie internetowej
www.walbrzych.praca.gov.pl

- Do budowy nowej nawierzchni odcinka ul. Niepodległości wykorzystanych
zostanie m.in. ponad tysiąc
ton gabra z naszego złoża w
Słupcu. Gabro ma duży wpływ
na bezpieczeństwo: dodane do
mieszanki asfaltowej nie tylko
rozjaśnia jezdnię i poprawia
widoczność, ale wpływa też
na skrócenie drogi hamowania
aut. W nowej nawierzchni będzie też prawie tysiąc ton melafirowego grysu z naszej kopalni
w Rybnicy Leśnej. Melafir jest
bardzo odporny więc wzmocni jezdnię. Będzie ona również
ekologiczna, ponieważ do jej
budowy użytych zostanie ponad 200 ton tzw. destruktu
asfaltowego, pochodzącego
z rozbiórki innych dróg. W sumie do obecnego remontu ul.
Niepodległości
wykorzystanych zostanie dwa i pół tysiąca
ton wydobywanych lokalnie
kruszyw. Przerobionych na
mieszankę asfaltową także lokalnie, bowiem w należącej
do KSS Bartnica Wytwórni Mas
Bitumicznych w Starym Julianowie - podkreśla prezes Jakub
Madej.
Remont powinien zakończyć się w sierpniu.
(EG)

REKLAMA

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ
ZAPRASZAMY NA MITINGI AA
• każdy wtorek - godz. 18.00 - grupa AA
„Na Palestynie” - ul. Św. Józefa 1, Wałbrzych (Sobięcin)
• każda sobota - godz. 17.00 - grupa AA
„Mimo Wszystko” - adres jw.
• każda niedziela - miting on-line NA SKYPE
- nazwa: „MEETING NA PALESTYNIE,
link: https://join.skype.com/iM5cY8EbOP7m

Skontaktuj się z nami: 801 033 242
Punkt Informacyjno - Kontaktowy (PIK)
tel. 71 321 21 24, email: dolnoslaski@aa.org.pl, www.aa.org.pl

Postawią krzyż
w Starej Kopalni
40 lat temu w Wałbrzychu,
na terenie Kopalni Węgla
Kamiennego Thorez zostało
podpisane trzecie w Polsce
„Porozumienie Sierpniowe”,
kończące strajki.
1 lipca 2020 r. w sali wystawy „Solidarność” został podpisany list intencyjny, którego
sygnatariusze:
Prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej,
Przewodniczący ZR NSZZ Solidarność Dolny Śląsk Kazimierz
Kimso i członek Komitetu Strajkowego Zbigniew Senkowski

podjęli decyzję, by wspólnie
odtworzyć krzyż z kopalni
Thorez, pierwotnie wykonany
przez strajkujących górników, a
który był poświęcony podczas
celebrowania Mszy Świętej 31
sierpnia 1980 roku. Krzyż ma
stać się trwałym symbolem
pamięci i hołdu uczestnikom
tamtych wydarzeń. Sygnatariusze jednomyślnie zakończyli
spotkanie stwierdzeniem, żeby
„Szukać tego, co nas łączy, a nie
dzieli”.
(RED)

Makieta Książa

Od najbliższego piątku w zamku Książ w Wałbrzychu będzie można
podziwiać makietę przedstawiającą najważniejszy zabytek Dolnego
Śląska w XIV stuleciu. Makieta prezentuje wizję artystyczną Książa na
przełomie XIV i XV wieku. Choć zamek powstał pod koniec XIII wieku jako
warownia obronna, na makiecie został przedstawiony
w schyłkowym okresie panowania Piastów Świdnicko-Jaworskich,
co pozwoliło na rozbudowanie go o przedzamcze (tzw. dziedziniec
dolny). Zaprezentowana koncepcja Książa powstała przede wszystkim
w oparciu o dwa źródła: pierwszy oficjalny opis zamku – raport Komisji
Królewskiej z roku 1599 oraz o plan zamku przed remontem z 1719 r.
który pochodzi z Instytutu Herdera w Marburgu. Zachwycający model
stworzył wałbrzyski artysta Tomasz Maroński.

(MM)
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REKLAMA

Sprzedam dom wolnostojący w Świebodzicach
o powierzchni 200 metrów kwadratowych z dwoma odrębnymi mieszkaniami. W bryle budynku jest
garaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na
dwa duże samochody. Dom ma strych o powierzchni 200 metrów kwadratowych, który można zaadoptować na pokoje. Dach domu jest po remoncie, pokryty dachówką Brass, kominy są nowe. W budynku
okna zostały wymienione na plastikowe ze szprosami, a na podłogach są płytki ceramiczne i panele.
W salonie jest piękny kominek z rozprowadzeniem
ciepła (nawiew) na pozostałe pomieszczenia.
W skład nieruchomości wchodzi ogrodzona działka o powierzchni 880 metrów kwadratowych, która
jest zagospodarowana pięknym ogrodem; podwórko jest wyłożone granitową kostką, w której zamontowano oświetlenie.

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

ZATRUDNIMY PANA

Dom z dużym potencjałem, np. dla dwóch rodzin, położony w
spokojnej enklawie. Można go przeznaczyć na mały pensjonat
– jest zlokalizowany w pobliżu Książańskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu są: przystanki autobusowe, sklepy, szkoła,
szpital.

Cena: 420 tys. zł. • Tel. 600 496 707

z orzeczeniem o niepełnosprawności
do sprzątania marketu przy
ul. Łączyńskiego w Szczawnie Zdroju.
Umowa o pracę, 1920 zł netto (na rękę).
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 601 156 466

O czym nad urną warto pomyśleć
Janusz
Bartkiewicz

To ostatnia okazja przed wyborami, abym mógł raz jeszcze
swoje trzy polityczne grosze w
publiczny obieg wrzucić i choćby tylko w bardzo fragmentarycznym skrócie przedstawić,
co mi jeszcze w duszy gra. A
gra coraz głośniej w miarę
tego, jak oglądam w telewizji
to, co jeden z kandydatów na
prezydenta RP, coraz bardziej
głupio ale też i bezczelnie, do
ludzi na różnych wiecach wygaduje. Niekiedy wygaduje
takie głupoty, że aż się dziwię,
że jego macierzysta Alma mater nie wystąpi o cofnięcie mu
tytułu naukowego, którym
chyba zbyt pochopnie obdarzyła. Bo nawet jego promotor
publicznie bije się za to w piersi
i nawołuje, aby się opamiętał
i przypomniał sobie, co go na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego uczono, co
znaczy, że na rzeczy nie jest już
coś, ale bardzo wiele. Kandydat
na prezydenta, który wielokrotnie dopuścił się złamania
konstytucji na którą z imieniem
Boga na ustach przysięgał, dopuszcza się tak wielu rzeczy
nieprzyzwoitych, że trudno je
tylko w jednym felietonie wymienić.
Przede wszystkim ciągle dopuszcza się mówienia nieprawdy i czyni to publicznie bez

żadnego wstydu i upamiętnia,
co wskazywać może, że tych
do których mówi, faktycznie
w niezbyt wielkim ma poważaniu. Bo w poważaniu ma jedynie – i co do tego nie mam
wątpliwości – pana prezesa
jego ukochanej partii, dla którego każdego dnia przekonuje
maluczkich, że białe to czarne
i na odwrót. Nie będę się już
wyżywał na jego niesamowicie
aktywnym pomagierze, który za państwowe (czyli nasze)
pieniądze jeździ po Polsce i
Polakom jeszcze większy kit
wciska (nawet sąd go za kłamstwa zdążył już skazać), chociaż
to nie on na prezydenta Polski
kandyduje. Winien więc zająć
się tym, za co mu płacimy i
kierować rządem, a nie rządową limuzyną po różnych wyborczych wiecach swój zadek
wozić.
Ale wracam do kandydata, który jeżdżąc po miastach
i miasteczkach leżących na
tak zwanych kiedyś Ziemiach
Odzyskanych,
niesamowite
dyrdymały opowiada. Zauważyłem - sądzę, że nie tylko
ja - iż ma dziwną skłonność
przypisywania sobie wszelkich
osiągnięć rządu Jarosława Kaczyńskiego, przy czym o jego (i
własnych) porażkach nie wspomina ani słowa. W ogóle w czasie tej kampami prezydenckiej
Jarosław Kaczyński jakby się
pod ziemię zapadł, co odczytuję w ten sposób, że chce w ten
sposób te wszystkie dokonania
rządu, faktycznie swemu pomazańcowi przypisać. Widać

też jego rękę w tym festiwalu
pochlebstw, jaki towarzyszy
wiecom organizowanym przez
wspomnianego wyżej pierwszego kłamcę w III RP (przypomnę o prawomocnym orzeczeniu sądowym), według którego
gdyby nie prezydentura obecnego kandydata to Polska dalej
byłaby jakąś zapyziałą europejską prowincją, bez żadnego
gospodarczego i politycznego
znaczenia. Szczytów cynizmu,
zakłamania i bezczelnej propagandy sięgnął jednak w trakcie
wizyty w Nowej Soli i Wałbrzychu, gdzie dudląc o swych
wielkich zasługach i osiągnięciach, zapomniał nieborak o
tym, że w miastach tych rządzili i rządzą prezydenci z dzisiejszej opozycji (konkretnie z Platformy Obywatelskiej) i urzędy
swe pełnili na długo wcześniej
niż on sam na prezydenckim
stołku się rozsadowił. I to dzięki
ich rządom miasta te wyglądają tak, jak wyglądają obecnie i
mogą być w nich realizowane
te wielkie inwestycje, którymi
tak się zachwycał i sobie przypisywał. Być może nawet sobie
z tego, co mówi, sprawy nie
zdawał, co mówiąc szczerze,
wcale by mnie nie zdziwiło.
Ale nie tylko takie historie
tenże kandydat opowiada, bo
i czyni także rzeczy – można
by rzec – haniebne, a taką rzeczą był niedawno ujawniony
przez prasę, akt łaski wobec
pedofila-kazirodcy, który swoją małoletnia córkę nie tylko
seksualnie molestował, ale też
dopuścił się wielokrotnego jej

zgwałcenia co jasno wynika z
przywołanego w wyroku przepisu Kodeksu karnego. I na nic
nie pomogą wrzaski wszystkich
jego hunwejbinów, oraz jego
samego, że uczynił to na prośbę tej molestowanej i gwałconej wielokrotnie dziewczynki,
że jest to sprawa rodzinna i
gwałtu nie było, bo fakty mówią same za siebie i nie są w
stanie przysłonić tego niegodnego uczynku, czyli prawa łaski
pana prezydenta. Bo fakty są
takie, że wspomniana dziewczynka (obecnie pełnoletnia)
i jej wielokrotnie bita i poniżana przez zboczeńca matka,
poprosiły o uchylenie zakazu
zbliżania się, aby tenże pedofil
i gwałciciel mógł zamieszkać z
nimi tylko z jednego powodu.
I powód ten był rozpaczliwie,
ale dokładnie przedstawiony i
dotyczył tego, że nie są w stanie samodzielnie się utrzymać
i spłacić wszystkich długów,
jakie je dopadły, chociaż robiły
wszystko, aby jakoś temu zaradzić. Był to więc krzyk rozpaczy
i gdyby urzędujący prezydent
krzyk ten był w stanie usłyszeć,
to uczyniłby wszystko, aby minister Ziobro uruchomił pieniądze ze specjalnego funduszu sprawiedliwości, którego
głównym celem miała być finansowa pomoc dla ofiar przestępstw i przemocy. Nota bene,
funduszu stworzonego przez
byłego premiera z SLD Włodzimierza Cimoszewicza. Niestety,
pieniądze z tego funduszu idą
na przekupowanie strażaków
z OSP, czy na potrzeby księdza

egzorcysty, któremu ostatnio
przyznano z niego dotację w
wysokości około 50 mln zł,
chociaż stworzona przez egzorcystę ad hoc pozarządowa
organizacja nie miała żadnego
(słowo to podkreślam) związku
z opieką i pomocą dla osób dotkniętych przemocą i przestępstwami. Mało tego, organizacje
z takim wieloletnim dorobkiem
zostały tej finansowej pomocy
pozbawione. Empatycznej postawy prezydenta zabrakło, ale
zamiast tego obecny kandydat prezentuje nam w sposób
niesamowicie nachalny, swoją
rzekomo wielką troskę o dobro polskiej rodziny i dbałość
o polskie dzieci, które tak bardzo chce chronić przed seksualizacją czynioną rzekomo
przez jakąś mityczną ideologię
LGBT. A to nie ideologia LGBT
molestowała i gwałciła biedną
dziewczynkę, tylko zwyrodnialec, któremu prezydent udzielił
swej łaski, bo „on swój wyrok
odsiedział”. A cóż to za argumentacja? Swoje wyroki odsiedzieli również wszyscy pedofile
trzymani nadal w ośrodku w
Gostyninie. To pan kandydat
o tym nie wie? Dziwne, że się
tak prostackiej argumentacji
chwyta.
Wykwitem strachu przed
przegraną są jego umizgi jakie
zaprezentował ostatnio w Koninie, gdzie odbył niby debatę
wyborczą, a tak naprawdę kolejną propagandową ustawkę
z wyselekcjonowanymi obywatelami tego miasta. W rzeczywistości zakonspirowanymi ak-

tywistami całej Zjednoczonej
Prawicy z Konina i okolic. To
podczas tej ustawki padły słowa, że jest on absolutnie przeciwny wszelkim przymusowym
szczepieniom, co zapewne jest
także wyrazem jego troski o
zdrowie naszych dzieci, które
tak bardzo chce chronić przed
wszelkim złem tego świata. Powiedział tak, aby się podlizać
kilkuset tysiącom tzw. antyszczepionkowców, bo myśli, że
ich głosy dadzą mu upragnione zwycięstwo. Tak samo jak
myśli, iż kogoś zwiedzie jego
głupia w istocie poprawka do
konstytucji, której PiS i tak nie
będzie w stanie w Sejmie przeprowadzić.
Kończąc przywołam dwie
niesamowicie trafne uwagi
prof. Marka Migalskiego, że
różnica między dwoma kandydatami polega na tym, że
jeden chce obowiązkowej religii w szkołach, a drugi obowiązkowych szczepień oraz że
obrońców pedofilów powinno
zwalniać się ze wszystkich pełnionych przez nich funkcji. Nic
dodać, nic ująć i dlatego podpowiadam, aby w dniu wyboru
prezydenta, o tym właśnie pomyśleć.
http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za
przedstawione dane, opinie i
stwierdzenia, które stanowią
wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w
felietonie nie odzwierciedlają
poglądów i opinii redakcji.
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Sprzątnie książańskiego parku
11 lipca 2020 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Czysty
Wałbrzych i przy wsparciu
gmin Wałbrzych i Świebodzice, obędzie się społeczna akcja sprzątania Książańskiego
Parku Krajobrazowego.
- Działanie to ma na celu
zgromadzenie jak największej
liczby chętnych do pomocy w
oczyszczeniu lasu, polan i potoków, ze wszystkich możliwych
odpadów i dzikich wysypisk,
które zalegają na terenie parku
(część centralna i lubiechowska), w okolicach Starego Książa, Zamku Cisy, Jeziorka Daisy.
Spotykamy się w sobotę - 11
lipca o godz. 14.00 - na parkingu przy Stadzie Ogierów Książ.
Na miejscu zostaną omówione
sprawy organizacyjne, tj. wytyczenie tras, podział na grupy,
szkolenie BHP itp. Ponadto
każdy uczestnik otrzyma worek na śmieci i środki ochrony
osobistej. W ramach akcji Stop
Plastik, Wodociągi Wałbrzych
zapewnią wszystkim uczest-

nikom wodę do
picia, dlatego też
prosimy zabrać ze
sobą bidony lub
butelki wielokrotnego użytku. Nad
bezpieczeństwem
uczestników będzie czuwać Grupa Sudecka GOPR,
Grupa
Poszukiwawczo-Ratownicza PSP Wałbrzych, ponadto w
wydarzeniu biorą
udział i wspierają
je różne instytucje
m.in. Lasy Państwowe, Dolnośląskie Parki Krajobrazowe, spółka
Zamek Książ, Stado Ogierów Książ,
PTTK, Wody Polskie, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i inni.
Wieczorem wszyscy spotykamy
się przy ognisku po największym społecznym sprzątaniu

Utrudnienia
w Witkowie

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

- 7 lipca 2020 r. (wtorek)
rozpoczął się remont drogi powiatowej w Witkowie
Śląskim na długości 1 km.
Wykonawca inwestycji - Usługi
Remontowo-Budowlane
i Transport Józef Michalik wprowadził tymczasową organizacji ruchu. Utrudnienia pojawią się na odcinku od budynku
nr 116 do remizy strażackiej (nr
42A). Apelujemy o zachowanie ostrożności i zastosowanie
się do nowego oznakowania –
mówi Adam Górecki, Wójt Gminy Czarny Bór.
(RED)

w Wałbrzychu, Świebodzicach
i okolicy. Razem możemy wiele – podkreślają organizatorzy
akcji.
(RED)
REKLAMA

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
Zawiadamia, że w okresie od 10.07.2020 r.
do dnia 31.07.2020 r. w Urzędzie Gminy w Starych
Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy
ogłoszeń oraz stronie internetowej
www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
zostanie wywieszony wykaz nr 9/2020 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym oraz wykaz nr 10/2020
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie

Pieniądze
dla gminy

bezprzetargowym.

Gmina Stare Bogaczowice
otrzymała od Samorządu
Województwa Dolnośląskiego dotację na dofinansowanie zadania realizowanego w
ramach konkursu „Odnowa
Wsi Dolnośląskiej” w 2020
roku. Pieniądze z promesy w
wysokości 30 000 zł zostaną
przeznaczone na budowę placu zabaw i zagospodarowanie
terenu zielonego w Chwaliszowie. Gmina Stare Bogaczowice otrzyma także wsparcie z
kancelarii premiera - w ramach
programu Tarczy dla samorządowców budżet Gminy ma zostać zasilony kwotą 500 000 zł.
- Środki te mogą pomóc gminie
zmniejszyć skutki gospodarcze
pandemii. Dzięki dodatkowym
pieniądzom będzie możliwe realizacja zadań inwestycyjnych
z wkładem własnym gminy.
Środki pozyskane z funduszu
pozwolą nam na realizację
projektów związanych z potrzebami naszej społeczności.
Dzięki temu będziemy mogli
rozwinąć infrastrukturę w naszej gminie – mówi Mirosław
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(IL)

Kino
pod chmurką
Za mieszkańcami Gminy
Stare Bogaczowice pierwszy
w tym roku pokaz kina plenerowego. - Cieszymy się, że
pomysł spotkał się z państwa
aprobatą. Kolejny film wyświetlimy już 16 lipca o godz.
21.30 na stadionie w Starych
Bogaczowicach – mówi Ilona
Bujalska, dyrektor Gminnego
Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.
(RED)

Wysoczański
we władzach Świebodzic
Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga powołał swojego
zastępcę - dra inż. Tobiasza
Wysoczańskiego. - Przez
ostatnie 8 miesięcy, po odwołaniu na wniosek CBA byłego zastępcy burmistrza, ta
funkcja w urzędzie pozostawała nieobsadzona – wyjaśnia Paweł Ozga.
Nowy zastępca burmistrza
to 30-letni świebodziczanin,
dotychczasowy radny Rady
Powiatu Świdnickiego, były
przewodniczący powiatowej
komisji rewizyjnej, członek komisji skarg, wniosków i petycji w radzie powiatu. Zasiadał
również w Radzie Społecznej
Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej Latawiec w Świdnicy.
- Jestem osobą otwartą na
szeroko pojęty dialog społeczny. Najważniejsze jest dla mnie
dobro mieszkańców, dlatego
stawiam na współpracę ze
wszystkimi radnymi. Ważne
jest podążanie w jednym kierunku – mówi nowy zastępca
burmistrza Świebodzic, nawiązując w ten sposób do trudnej
sytuacji panującej w Radzie
Miejskiej Świebodzic, w której
radni opozycyjni – mając przewagę głosów – odrzucają wiele
uchwał przygotowanych przez
burmistrza, m.in. uchwałę budżetową.
(RED)

Kupią wóz dla OSP
W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło
się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów
ratowniczo-gaśniczych.
Gmina Czarny Bór, a dokładniej Ochotnicza Straż Pożarna
otrzymała
dofinansowanie
na zakup średniego wozu i
kształtuje się ono następująco:
środki finansowe Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– 240.000,00 zł; dotacja budżetowa Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 270 000 zł,
środki finansowe przekazane
przez zakłady ubezpieczeń –
50 00 zł, środki własne i samorządowe – 200 000 zł. Kolejne
40 000 zł na ten cel gmina dostanie dzięki uchwale Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
- Dziękuję jeszcze raz za
okazane wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców nie
tylko Gminy Czarny Bór, ale
także ościennych samorządów:
Boguszowa – Gorc i Mieroszowa i wreszcie całego powiatu
wałbrzyskiego – podkreśla
Adam Górecki, wójt Gminy
Czarny Bór.
(RED)
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Szczawno w czołówce
- Szczawno – Zdrój może
pochwalić się 15 miejscem w
rankingu najbardziej gospodarnych gmin miejskich w Polsce. Jest również jedyną gminą miejską z Dolnego Śląska
która znalazła się w pierwszej
15 wśród 235 gmin miejskich
- mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju.

- Razem z gratulacjami otrzymaliśmy wyniki trzeciej edycji
Rankingu Finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Polsce 2019.To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim
obiektywna ocena wysokiej
jakości prac władz i urzędników
samorządowych oraz działań
radnych, którzy decydują o

kierunku rozwoju naszej małej
ojczyzny. W latach ubiegłych
nasza gmina uplasowała się
na równie wysokich pozycjach
rankingu. W 2018 roku zajęliśmy 16 miejsce, a w 2016 roku
Szczawno – Zdrój znalazło się
w czołówce gmin miejskich,
zajmując 9 miejsce. Tak dobre
wyniki zawdzięczamy realizacji
mocno proinwestycyjnego budżetu miasta. Przypomnijmy, że
zrealizowane wydatki na inwestycje w 2019 roku są wyższe od

wydatków w 2017 roku o kwotę
ponad 5,2 mln zł, a od wydatków w 2018 r o kolejne 2,8 mln
zł, stanowiąc jednocześnie najwyższą roczną wartość dotychczas zrealizowanych działań w
gminie – podkreśla burmistrz
Marek Fedoruk.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce
2019 to opracowanie obiektywne i kompleksowe, które
obejmuje wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego. NaREKLAMA

ukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, korzystając z danych i dokumentów
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, przebadali 2790
gmin, miast i powiatów. Szczegółowej analizie poddano
wykonanie budżetów za 2019
rok. Eksperci, przy wsparciu na-

ukowców, opracowali siedem
najważniejszych wskaźników
ekonomicznych, takich samych
dla każdej jednostki, dzięki czemu możliwe było wyłonienie
tych samorządów, które wyróżniają się samodzielnością
finansową i gospodarnością.
(RED)

Raport
ze Szczawna-Zdroju
Gra miejska

• Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w
Szczawnie-Zdroju już w piątek
- 10 lipca o godz. 10.00 - zaprasza dzieci na grę miejską
w aplikacji Action Track. Fani
smartfonów będą mogli zamienić się w poszukiwaczy zaginionej wioski Smerfów.

Bezpłatna mammografia

• Kobiety w wieku 50-69 lat
mogą skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego. Mammobus przyjedzie do
Szczawna - Zdroju 13 lipca (poniedziałek) i zostanie ustawiony
przy Hali Spacerowej na ul. Ko-

ściuszki 23. Na badanie należny
się zarejestrować telefonicznie
pod nr 58 767 34 44, 58 767
43 55 w godzinach od 8.30 do
19.30. Więcej informacji na stronie www.mojamammografia.pl.

Koncert promenadowy

• 12 lipca o godz. 16.00 odbędzie się kolejny koncert promenadowy w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym w
Szczawnie-Zdroju.
Koncerty
promenadowe to wyjątkowa
możliwość słuchania muzyki
w wykonaniu znakomitych artystów w pięknym otoczeniu
parku. Wstęp wolny.
(RED)

Raport z Jedliny - Zdroju
Rekrutacja do żłobka

• Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju trwa
do 17 lipca. W tym okresie w
godzinach 13.00-15.00 w siedzibie żłobka przy ulicy Słowackiego 5 można składać
dokumenty rekrutacyjne, które
można pobrać ze strony internetowej jedlina.eu.

Warto zobaczyć

• W Jedlinie-Zdroju pojawiły się
nowe elementy małej architektury. Na „Skwerze Wolności”
fontanna zyskała nazwę „ Trzy
filary demokracji”, a na placu
Zdrojowym jest ekspozycja
przestrzenna herbu Jedliny-Zdroju.

Najlepszy projekt

• Projekt ,,Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące
dla osób niesamodzielnych
w Gminie Jedlina-Zdrój” zajął
pierwsze miejsce w rankingu
o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Gmina Jedlina-

-Zdrój jako partner, aplikowała
o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
RPOWD z podziałania 9.2.1.
Wniosek został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie
w wysokości 1 137 240 zł przy
całkowitej wartości projektu 1
221 240 zł. Wszelkie działania
projektowe związane są z funkcjonowaniem Centrum Usług
Socjalnych. W ramach projektu
sfinansowana zostanie działalność powstającego Klubu
Seniora. Projekt jest też odpowiedzią na zapotrzebowanie
mieszkańców w zakresie usług
społecznych, między innymi są
to usługi opiekuńcze dla osób
starszych niesamodzielnych.
Wsparciem w ramach projektu
objętych zostanie 30 osób niesamodzielnych w wieku 60+.
Gmina pozyskała dla swoich
mieszkańców środki finansowe
na realizację innowacyjnego
produktu jakim jest teleopieka.
Kolejnym nowym produktem
będzie Samoobsługowa Stacja
Diagnostyczna.
(KS)
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REKLAMA

LATO 2020

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
+ SYLWESTER I 11 DNI
1300 ZŁ/OS Z WYŻYWIENIEM

Wyżywienie - śniadanie
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 189 zł zamiast 350 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 669 zł zamiast 986 zł

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
5 dni I 4 noce I 1 os. 599 zł zamiast 799 zł
6 dni I 5 nocy I 1 os. 699 zł zamiast 899 zł

Wyżywienie – śniadanie + obiadokolacja
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 219 zł zamiast 450 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 739 zł zamiast 1249 zł

Wyżywienie HB, wigilia świąteczna

SYLWESTER
4 dni I 3 noce I 1 os. 649 zł zamiast 999 zł
5 dni I 4 noce I 1 os. 769 zł zamiast 1100 zł
6 dni I 5 nocy I 1 os. 809 zł zamiast 1200 zł
7 dni I 6 nocy I 1 os. 899 zł zamiast 1300 zł

OPCJA Z WYCIECZKĄ DO PRAGI
LUB SKALNEGO MIASTA LUB DVUR KRALOVE
3 dni I 2 noce dla 1 osoby I w cenie 299 zł zamiast 550 zł
8 dni I 7 nocy dla 1 osoby I w cenie 799 zł zamiast 1349 zł

Wyżywienie, zabawa sylwestrowa

Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Okiem psychologa: satysfakcja przede wszystkim (1)
Marek
Gawroń

Lepiej być niezadowolonym
człowiekiem niż zadowoloną świnią; lepiej być niezadowolonym Sokratesem niż
zadowolonym głupcem - J.S.
Mill, Utylitaryzm. O wolności.
Jaką miarą można mierzyć
jakość swojego życia ? Nie istnieje, jak się wydaje, miara uniwersalna. W każdą epokę i kulturę wpisane są inne kryteria
oceny dobrego życia, będące
konsekwencją określonej wizji świata i człowieka. I tak np.
w starożytności uważano, że
dobre życie powinno opierać
się na podstawowych cnotach
moralnych takich jak: mądrość,
roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość, a w
średniowieczu miarą człowieczeństwa było posłuszeństwo
Bogu i jego nakazom. A co dziś
jest miarą? Wiele wskazuje na
to, że może nią być osobista satysfakcja. Satysfakcja, czyli subiektywna ocena określonych
aspektów własnego życia i dobrostanu, której markerem są
odczuwane pozytywne emocje. W imię własnej satysfakcji
rezygnujemy często z określonej pracy, zadań, relacji czy
związków.
Jaka opowieść kryje się za
gloryfikacją satysfakcji jako
miary udanego życia? Przede
wszystkim satysfakcja to nie to

samo co szczęście, choć niewątpliwe może do szczęścia się
przyczyniać. Poczucie szczęścia
wynika z globalnej, pozytywnej oceny swojego życia (przeszłości, teraźniejszości i planów
na przyszłość), satysfakcja natomiast jest rodzajem emocji
będącej reakcją na różnorodne
jego aspekty (pracę, związki, relacje z innymi, style życia). Oznacza to, że możemy odczuwać
satysfakcję np. z własnej pracy,
ale już niekoniecznie ze związku
czy stanu zdrowia. Satysfakcja
jest papierkiem lakmusowym
naszych bieżących działań, realizowanych projektów, jakości
relacji. Brak satysfakcji budzi
niezadowolenie, irytację i uruchamia potrzebę jakiejś zmiany
(inną kwestią pozostaje fakt,
że owa potrzeba nie zawsze
prowadzi do konkretnych postanowień i działań, ale zawsze
powoduje obniżenie jakości życia w danym obszarze i uczucie,
że jest nie tak, jak chlelibyśmy,
żeby było). Sygnalizuje, że życie
wymknęło się spod naszej kontroli.
U podstaw takiej refleksji o życiu i doświadczanych
uczuciach leży współczesna
opowieść liberalna, podkreślająca rolę indywidualnych
potrzeb, pragnień, preferencji
i stawianych celów w kreowaniu własnego dobrostanu. Jesteś sobie kapitanem, sterem
i okrętem płynącym przez niespokojne morza i oceany życia, wśród innych samotnych
okrętów - brzmi współczesny
neoliberalny przekaz. Ważne
jest to, aby dopłynąć do celu.

Żeby tego dokonać musisz
skupić się na swoich rzeczywistych pragnieniach, najgłębszych potrzebach, odkryć swoje prawdziwe ja i autentyczne
życiowe wartości i cele oraz nie
możesz oglądać się za innymi.
Jeśli poniesiesz porażkę będzie
to twoja wina. Brzmi znajomo i
przekonywająco?
Samoregulacja oparta na
satysfakcji jest niejako busolą
na naszym okręcie w relacji
do postawionych celów. W
związku z tym, że owe cele są
nieustannie stawiane na nowo
(dziś dopływamy do jakiejś wyspy, ale nie możemy się na niej
zatrzymać zbyt długo, bowiem
to oznacza stagnację, zatrzymanie rozwoju osobistego,
więc planujemy kolejną podróż,
przy okazji zostawiając na niej
innych ludzi, z którymi - jak sądzimy - jest nam już nie po drodze). Nigdy tak naprawdę nie
osiągamy pełnej satysfakcji. Samorealizacja, która jest abstrakcyjnym pojęciem, określającym
kierunki naszych działań, zakłada nieustanną otwartość na
nowe możliwości i warianty siebie oraz nieciągłość własnej jaźni – jutro bowiem mogę stać się
kimś innym i co innego stanie
się źródłem mojej satysfakcji.
Ponadto, jak zauważają socjologowie (Ulrich i Elisabeth Beck
), satysfakcja jako przeżywane
uczucie wynikające z oceny naszego postępowania i realizacji
celów, nieuchronnie wiąże się
z zasadą intensyfikacji - jeszcze
więcej satysfakcji, jeszcze lepiej,
sprawniej, piękniej, wspanialej.
Ta oparta na doznawanej satys-

fakcji „mentalność ulepszania”
dotyczy wszystkich obszarów
naszego życia. Jak pokazują
liczne badania, dotyczące np.
jakości związków, wymagania
stawiane partnerowi w bliskiej
relacji są dziś zdecydowanie
większe niż dawniej. W rezultacie rośnie potencjał możliwych rozczarowań. Im bowiem
większe stawiamy wymagania
i formułujemy oczekiwania
wobec naszego partnera, tym
większe prawdopodobieństwo,
że obecny związek mierzony tą
miarą, będzie niezadowalający.
Jak twierdzi wybitny psycholog
J. Kagan- „większe oczekiwanie
to mniejsze szczęście”. Nie dziwi więc fakt, że liczba rozwodów na świecie wciąż rośnie a
jedną z przyczyn tego zjawiska
jest właśnie presja, by stawiać
na własne ideały i nie zadowalać się czymś, co jest tylko niedostatecznym owych ideałów
przybliżeniem.
Ideał samorealizacji każe
ludziom rezygnować ze związków, pracy, zadań, znajomych,
które nie dają nam satysfakcji.
Satysfakcja jest uczuciem, a
uczucie nie wymaga uzasadnienia. Jeśli coś czuję, to wystarczy, żeby owemu uczuciu
zaufać i podążyć jego tropem.
Ta koncentracja na uczuciu,
odwoływanie się do emocji jest
podstawą do formułowania
refleksji dotyczących określonego obszaru życia i podejmowania decyzji. Szerszy kontekst
społeczny, czy pragmatyczny,
można w tym procesie pominąć, bowiem odwraca naszą
uwagę od naszych pragnień.

Musiałowski w Apollo
Praca, którą do tej pory solidnie wykonywałeś i przynosiła
ci niezły dochód, ale która nie
daje ci wystarczającej satysfakcji i - jak sądzisz - nie rozwija cię
nie jest dla ciebie- zmień ją.
Znajomy, od którego nie czerpiesz wystarczającej pozytywnej energii nie jest wart twojego czasu a związek, w którym
z jakiś powodów czujesz się
niespełniony i niedoceniony,
który ogranicza twój osobisty
rozwój należy traktować jako
toksyczny - więc porzuć go
natychmiast. Nie jest ważne jak
to widzą inni, co czują. Ważne
jest to, co Ty czujesz. Kiedy trafisz do terapeuty usłyszysz od
niego te same słowa - skup się
na swoich uczuciach, pragnieniach, nie zastanawiaj się, co
myślą o tobie inni. Twoje subiektywne poczucie i odczucie
jest wystarczającym kryterium
podejmowanych w życiu decyzji. Bądź sobą, pokochaj siebie,
jeśli czegoś nie czujesz, zostaw
to i nie zastanawiaj się nad
konsekwencjami, jeśli świat cię
nie rozumie i nie docenia, nie
przejmuj się tym, widocznie to
świat na ciebie nie zasługuje.
Ciąg dalszy za tydzień.

Od redakcji: autor jest
psychologiem – terapeutą, coachem, ekspertem w wielu krajowych i międzynarodowych
projektach badawczych oraz
rozwojowych. Publikował w czasopismach naukowych z zakresu psychologii emocji, empatii i
relacji terapeutycznych. Prowadzi prywatny gabinet. Kontakt:
margaw@op.pl

14 lipca o godz. 19.00 zapraszamy do Kina Apollo w
Wałbrzychu na specjalne wydarzenie w ramach Festiwalu
Góry Literatury, który organizuje laureatka Nagrody Nobla
- Olga Tokarczuk. W paśmie
filmowym wyświetlona zostanie
„Sala samobójców. Hejter” w reżyserii Jana Komasy, a po pokazie gościem specjalnym będzie
odtwórca głównej roli - Maciej
Musiałowski, z którym będzie
rozmawiał redaktor naczelny
Tygodnika DB 2010 Robert Radczak. Bilety w cenie 14 - 16 zł.
(RED)

Wałbrzych
bez ekstraklasy
- AZS PWSZ Wałbrzych wycofał się z rozgrywek ekstraligi
kobiet – poinformował w środę
Andrzej Padewski, wiceprezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Głównym powodem jest brak
pieniędzy. Klub skupi się na szkoleniu młodzieży.
(RED)

Górale w Walimiu
11 lipca będzie można pościgać
się na rowerach w Walimiu podczas Grand Prix Walimia MTB
XC. W piątek - 10 lipca, w godzinach 15.00 – 19.00 - czynne będzie biuro zawodów w Centrum
Sportu i Rekreacji w Walimiu, a w
godz. 16.00 – 20.00 odbędzie się
oficjalny trening na trasie zawodów. W dniu zawodów biuro będzie czynne w godz. 8.00 – 11.00,
a treningi zostały zaplanowane w
godz. 8.00 - 9.00. Start kategorii
U-11 (8-10 lat)zaplanowano na
godz. 9.15, młodzicy i żacy wystartują o godz. 10.00, juniorzy
młodsi o godz. 11.00, elita kobiet
i juniorki młodsze o godz. 12.00,
elita mężczyzn i juniorzy o godz.
13.45, a o godz. 15.30 amatorzy w
kategorii open.
(RED)
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Z Chełmca do reprezentacji Polski
Oskar Kukie otrzymał powołanie do Reprezentacji
Polski do lat 17 w siatkówce.
Jest to bardzo duże wyróżnienie i docenienie szkolenia
w wałbrzyskim Chełmcu.
- Oskar Kukie to zawodnik
drużyny młodzików, która w
sezonie 2019/20 zdobyła wicemistrzostwo Dolnego Śląska

i jednocześnie awansowała do
1/4 finałów Mistrzostw Polski
(turniej zostanie rozegrany na
przełomie sierpnia i września).
Mierzący 201cm i urodzony
w 2006 roku zawodnik gra na
pozycji środkowego bloku,
a pierwsze kroki w mini siatkówce stawiał w rodzinnej
Kamiennej Górze. Jednak to

właśnie w Wałbrzychu, pod
okiem trenera Tomasza Botwiny rozwinął się na tyle, że
został zauważony przez Konrada Copa – selekcjonera Reprezentacji Polski. Co warte
podkreślenia, Oskar jest rok
młodszy od większości kadrowiczów (docelowym rocznikiem jest 2005). Na przełomie

lipca i sierpnia kadra Polski
będzie przygotowywać się do
mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) zaplanowanych
na końcówkę roku. Wygrana
w EEVZIE gwarantuje udział w
przyszłorocznym czempionacie Starego Kontynentu. Wszyscy trzymamy kciuki za Oskara
i jesteśmy jednocześnie bardzo
dumni z osiągniętego rezultatu
i wyróżnienia – mówi Fabian
Kurzawiński z Klubu Przyjaciół
Siatkówki Chełmiec Wałbrzych.
REKLAMA

Trener Tomasz Botwina i Oskar Kukie (fot. Chełmiec)
Oskar dostał również powołanie na obóz kadry Dolnego Śląska. Ten sam zaszczyt
spotkał Adriana Kucharczyka

i Antoniego Zielińskiego z
grupy młodzików Tomasza
Botwiny.
(FK)

II liga coraz bliżej
- Mamy dobrą informację
dla naszych kibiców, jesteśmy na ostatniej prostej w
formalizowaniu II ligi męskiej dla naszego miasta – informują działacze Chełmca
Wałbrzych.
Tymczasem otrzymaliśmy
proponowany skład grupy
„4”, który z dużym prawdopodobieństwem
zostanie
zatwierdzony przez Zarząd
PZPS 7 lipca 2020. Jak widać
za wiele zmian nie ma, zniknęła ekipa Rośka Syców (połączyła się z MUKS Milicz) oraz
doszły ekipy z Głogowa (spadek z I ligi) oraz Jelcza-Laskowic (promocja z III) – mówią

działacze Chełmca Wałbrzych,
który chce przejąć miejsce
w II lidze mężczyzn po MKS
Aqua-Zdrój Wałbrzych.
Nieoficjalny skład grupy IV
drugiej ligi siatkarzy: KS Bielawianka Bester Bielawa, SPS
Chrobry Głogów, MKST Astra
Nowa Sól, WKS Sobieski Arena
Żagań, KU AZS Uniwersytetu
Zielonogórskiego, MKS Ikar
Legnica, MKS Olavia Oława,
MUKS Ziemia Milicka, IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice,
Chełmiec Wałbrzych.
Pierwsza kolejka sezonu
2020/21 zaplanowana jest na
26 września.
(RED)

Dziewiątka w finale
Drużyna młodzików SPN
Dziewiątka Wałbrzych świetnie spisała się w turnieju piłkarskim
zorganizowanym
przez Slovan Broumov w
Czechach. Młodzi wałbrzyszanie pogromców znaleźli
dopiero w finale.
- W naszym pierwszym turnieju międzynarodowym rozegraliśmy cztery spotkania - każe
po pół godziny gry. Wygrana
z drużynami Loko Mezimesti
6:1 i Slovan Broumov 5:4 oraz
remis z drużyną Spartak Police
nad Metują 2:2 dały nam awans
do finału, w którym ponownie

zmierzyliśmy się ze Spartakiem
Police. Decydujący mecz zakończył się wynikiem 5:3 dla
naszych kolegów z Czech. Dziękujemy organizatorom turnieju za zaproszenie i 120 minut
intensywnego grania – mówi
Tomasz Wepa z SPN Dziewiątka.
Skład SPN Dziewiątka: Kewin Wieczorek, Sebastian
Mierzwa, Nadia Mierzwa, Krystian Jakubczyk, Dorian Niewęgłowski, Jakub Zięba, Oliwier
Kwit, Michał Wlazło, Jakub
Mleczko, Maja Tomaszewska,
Denis Ząbik.
(RED)
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USŁUGI
(2) Usługi budowlane, płytkowanie, łazienki, tynkowanie itp. Tel.
666 201 604
(3) KUCHNIE, meble na wymiar,
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY
i inne stolarskie. TANIO! 692123-981.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO! www.
meble-ibg. weebly. com Tel. 607218-533
(3) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy, ustawianie w najlepszej cenie i w najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę rolną przy
głównej drodze Glinno - Walim 1
ha - 3zł/m2. Tel. 502 659 170.

PRACA
(2) Osoby niepełnosprawne. Pakowanie. 2 zmiany. Wałbrzych.
734 108 163
(3) Opieka Niemcy. Legalnie. Tel.
725 248 935

MOTORYZACJA
(3) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i
maszyn parowych, a także syreny
strażackie. Tel. 889-706-226.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA
GOTÓWKI OD RĘKI. KONAKT: 535416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU PIERWOTNEGO NA DOLNYM
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń
792-549-757
BIAŁY KAMIEŃ super okolica 2
pokoje parter cena 85tys zł tel do
kontaktu 535-416-014
oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1132
PIASKOWA GÓRA 3pokoje, 58m2
1pietro cena 215tys zł tel do kontaktu 535-416-014

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MS-1020

Piaskowa Góra- 2 pokoje 35m2, 2
piętro w 4 piętrowym budynku,
cena 115 tys. Tel. 883 334 486

NOWE MIASTO Do wynajęcia
mieszkanie 29m2 1piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 900, -zł

DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MW-1110

cena 199. 000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

NA ŻYCIE, MAJĄTKOWYCH , KOMUNIKACYJNYCH
Programów grupowych
Abonamentów medycznych
Programów oszczędnościowo – inwestycyjnych
Programów emerytalnych
ZADZWOŃ LUB NAPISZ Tel. 513 018 511
Działamy online

SZCZAWNO ZDRÓJ mieszkanie
z ogródkiem 1pok 27m2 parter,
ogrzewanie gazowe Cena 92tys zł
Tel do kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www. panorama.
net. pl pod nr PAN-MW-1130

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www. nieruchomosci-renoma. pl

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Oferty na stronie:
www. eurodom. walbrzych. pl

Skupujemy mieszkania za GOTÓWKĘ na Piaskowej Górze lub
Podzamczu, mogą być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 976 630
DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZTAT, MAGAZYN Szczawienko
ul.Gagarina, pow. 239 m2, w tym
pow. biurowo-mieszkalna 60m2,
działka 400 m2, cena 3900 zł netto/ m-c. Tel. 883 334 486
MS-4248 Piaskowa Góra kawalerka
26m2, jasna kuchnia, balkon, cena
97.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4237 Podzamcze 51 m2, 2
pokoje, wysoki standard, cena
209.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4143 Podzamcze, ul. Forteczna, 3 pokoje, 56m2, po remoncie,
cena 199.000 zł. Tel. 883 334 486
MS-4221 Podzamcze, 3 pokoje,
62,80m2, 6 piętro, do odświeżenia,
cena 225.000 zł. Tel. 883 334 481
MS-4214 Stary Zdrój, kawalerka,
32m2, 2 piętro, po remoncie, cena
89.000 zł. Tel. 883 334 481
MS-4199 Stary Zdrój, ul. Żeromskiego, mieszkanie z ogródkiem, 2
pokoje, 45m2, cena 145.000zł. Tel.
883 334 486
MS-4176 Biały Kamień, 2 pokoje,
38m2, 2 piętro, ogrzewanie miejskie, do odświeżenia, cena 149.000
zł. Tel. 883 334 481
MS-4243 Nowe Miasto, 3 pokoje,
66,70m2, parter w 4 piętrowym
bloku, ogrzewanie miejskie, do
remontu, cena 159.000 zł. Tel. 883
334 481
MS-4247 Rynek, 2 pokoje, 63m2,
1 piętro, cena 118.000 zł. Tel. 883
334 481
MS-4236 Sobięcin, 2 pokoje, 56m2,
1 piętro, ogrzewanie budynkowe,
do remontu, cena 119.000 zł. Tel.
883 334 481
MS-4235 Boguszów – Kuźnice, kawalerka, 42m2, do remontu, cena
47.000 zł. Tel. 883 334 486

oferta dostępna na www. panorama. net. pl pod nr PAN- MS- 1131

MS-4240 Szczawno-Zdrój, apartament dwupoziomowy, 126m2,
cena 520.000 zł. Tel. 883 334 481

NOWE MIASTO 72m2 3pokoje z
dużym ogrodem 2 balkony wysoki
standard ! cena249tys

DS-4234 Poniatów, tylko za
gotówkę! dom wolnostojący, cena
289 tys. Tel. 606 976 630

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH –
MOŻLIWY SKUP ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Andersa 2 pokoje, 48m2, 2 piętro,
ogrzewanie gazowe, po kapitalnym remoncie – NOWE! cena
199.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, 2
pokoje, 34m2, 2 piętro, bardzo
dobry stan, ogrzewanie gazowe,
cena 124.500zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO - 3
pokoje, ogrzewanie gazowe,
68m2, 4 piętro, po remoncie, cena
189.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowsze
bud. kawalerka, 3 piętro w 4,
28,5m2, spokojna okolica, cena
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – DO WYNAJĘCIA
- PIASKOWA GÓRA, ul. Malczewskiego, 2 pokoje, 37m2, 4 piętro,
cena 1300zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIERNIE, obiekt do własnej aranżacji,
414m2, nadaję się na pensjonat,
dom weselny, na kilka mieszkań, ogrzewanie gazowe, cena
196.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – GRZĘDY - DOM, 6
pokoi, kuchnia, 168m2, bardzo
dobry stan, działka 1614m2 cena
450.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚWIEBODZICE - DOM,
dwa osobne wejścia, dla dwóch
rodzin, 206m2, 1540m2 działka,
cena 420.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE DO
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biurowego przy biurze nieruchomości,
wysoki standard, cena 1100zł z
wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2,
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd do Wałbrzycha, Świebodzic,
cena 199.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – DZIAŁKI W STARYCH
BOGACZOWICACH Z WZ, 7600M2,
atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd do Wałbrzycha, Świebodzic,

DORADZIMY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ
MIESZKANIE WILLOWE z tarasem
i zadbanym ogrodem (parter) na
wynajem wyposażone, 3 pokoje,
aneks kuchenny,60m2, piękna
okolica Cena: 1 990 zł, ( nr: 2551)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON- PIASKOWA-GÓRA, na wynajem mieszkanie pow.28 m2, 1pokój, w pełni wyposażone, 3 piętro.
Cena:890 zł + kaucja(nr: 2614) ,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia,
wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 169 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ- mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
73 m2, Cena 279 000 zł (nr: 2613)
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia z jadalnią, garderoba, łazienka z WC, ogrzewanie w trakcie
modernizacji na gazowe. CENA:
159 000 zł (nr: 2549) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –OKOLICE Głuszycy,
kompleks produkcyjno - biurowo- administracyjny usytuowany
na działce o pow. 13 324 m2.
Powierzchnia łączna zabudowań 7
277 m2. Cena: 750 000 zł (nr: 2566)
- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33.
BON –PODZAMCZE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 65 m2, 7
piętro, jasna kuchnia w zabudowie, 3 pokoje, ogrzewanie miejskie, cena: 210 000 zł (nr:2618)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia,
2 łazienki z WC , Działka 1700 m
2. Cena: 1 600 000 zł, ( nr: 2599)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, na sprzedaż
mieszkanie z balkonem, 49,8m2,
2 pokoje,jasna kuchnia, łazienka,
wc , ogrzewanie miejskie, po
kapitalnym remoncie, cena: 169
000 zł (nr:2602) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – PODGÓRZE, na sprzedaż
mieszkanie pow. 63 m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z WC,
ogrzewanie gazowe. CENA: 135
000 zł (nr: 2609) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –MIEROSZÓW Dom o pow.
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2
łazienki z WC, , Działka 751 m 2.
Cena: 630 000 zł, ( nr: 2612)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom o
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC
, Działka 540 m 2. Cena: 640 000
zł, ( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06,
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie,

3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.
Cena: 790 000 zł, ( nr: 2620)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –BOGUSZÓW-GORCE Dom
o pow. 330 m 2 , 7 pokoi, kuchnia
otwarta na salon, 2 łazienki z WC ,
Działka 1750 m 2. Cena: 650 000
zł, ( nr: 2621)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06,
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 50 m2, 3 pokoje, widna kuchnia , garderoba, łazienka z WC,
ogrzewanie na gazowe. CENA: 125
000 zł (nr: 2630) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o
pow. 200 m 2 , 7 pokoi, 2 kuchnie,
łazienka, 3 WC , Działka 1218 m 2.
Cena: 550 000 zł, ( nr: 2625)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –MARCISZÓW gmima Dom o
pow. 180 m 2 , 5 pokoi, 3 kuchnie,
3 łazienki z WC, , Działka 11 973 m
2. Cena: 375 000 zł, ( nr: 2632)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem
kuchennym łazienka z WC, ogrzewanie gazowe. CENA: 155 000 zł
(nr: 2631) (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON- BIAŁY KAMIEŃ, na wynajem
mieszkanie pow.48 m2, 2 pokoje,
kuchnia z wyposażeniem, 1 piętro.
Cena: 1 150 zł + kaucja(nr: 2633) ,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – GŁUSZYCA, działka rolna o
powierzchni 3 000 m 2 CENA: 65
000 zł (nr: 2627) (74) 666 66 06,
(74) 843 33 33
BON – SOBIENCIN, na sprzedaż
mieszkanie pow. 69 m2, 3 pokoje,
z aneksem kuchennym, łazienka
z WC, ogrzewanie gazowe. CENA:
185 000 zł (nr: 2634) (74) 666 66
06, (74) 843 33 33

Głuszyca ul. Kłodzka 8 tel.
882068300, 660747567
e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej
związanej z jej nabyciem/zbyciem.
Pomożemy w określeniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów. Zapraszamy do bliższej,
bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam lokal mieszkalny- wysoki standard, po remoncie w
spokojnej części Białego Kamieniaokolice ul. Miłosnej. Pow. 42 m2.
Cena 185 tys. zł. Czynsz 220 zł.
Sprzedam działkę budowlano- rolną w gminie Głuszyca- Sierpnica z
warunkami zabudowy o pow. 4127
m2. Cena 35 zł/m2 do negocjacji.
Sprzedam lokal mieszkalny w
gminie Szczawno- Zdrój o pow.
84,03m2. Dwa pokoje, kuchnia

łazienka- po remoncie. Piwnica
około 17m2. Cena 155 tys. zł.
Sprzedam dwie przyległe do siebie
działki budowlane w Sierpnicy gm.
Głuszyca, o łącznej pow. 2744 m2.
Piękna lokalizacja! Cena 100 tys. zł.
Sprzedam lokal mieszkalny o pow.
57 m2 w Mieroszowie z niezależnym wejściem, duży pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i
piwnica, strych, ogródek, pomieszczenia gospodarcze. Mieszkanie
bezczynszowe opłata za zarząd 73
zł/mies. Cena 69 tys. zł.
Sprzedam lokal użytkowy o pow.
40,8 m2 w samym centrum Wałbrzycha, przy ul. Rycerskiej. Lokal
znajduje się na parterze i składa się
z dwóch pomieszczeń biurowousługowych, dwóch przedpokoi i
WC. Cena 60 tys. zł.
Sprzedam nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym o
pow. użytkowej 141 m2 na działce
o pow. 1500 m2 w miejscowości
Kowalowa w gminie Mieroszów.
Cena 110 tys. zł
Sprzedam działkę budowlaną w
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny
teren o powierzchni 3544m² cena
166 tys.zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl.
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REKLAMA

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

Wynajmę
pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

MALOWANIE,
TAPETOWANIE.
PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY
- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Sprzedam halę
800 m
z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło
Starej Kopalni).
Tel. 606 478 000

KREDYTY

Gotówkowe, dla firm,
na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.
bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
pl. Jana Pawła II nr 8
Świebodzice
(koło postoju Taxi)

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

DOMOFONY
MONITORING

Siedziba firmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu
– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023
e-mail: mbbednaski@wp.pl

Okna LUCH

- najtańsze okna, które polubisz!
5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.
Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare
uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,
ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006
REKLAMA

